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Prevádzkový poriadok Výpočtového centra Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „prevádzkový poriadok“) je vnútorný predpis
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len
„fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa čl. 32 ods. 2 písm. d) organizačného poriadku fakulty.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento prevádzkový poriadok v súlade s čl. 16 ods. 2 organizačného poriadku fakulty upravuje
organizáciu a podrobnejšie vymedzenie úloh Výpočtového centra FMFI UK (ďalej len „VC“).
(2) VC je informačným pracoviskom fakulty.1

Čl. 2
Úlohy VC
VC plní najmä tieto úlohy:
a) v súčinnosti s Centrom informačných technológií UK poskytuje zamestnancom a študentom
fakulty centrálne IT služby (e-mail, prístup na internet, webové sídlo fakulty, pripájanie
počítačov k fakultnej počítačovej sieti a pod.),
b) zabezpečuje prevádzku centrálnych serverov, prevádzku fakultnej počítačovej siete a
prevádzku telekomunikačného systému fakulty,
c) stará sa o počítačové vybavenie dekanátu fakulty, podporných katedier, Knižničného a
edičného centra, Vývojového laboratória a správy budov,
d) poskytuje konzultačné služby IT pracovníkom odborných katedier a spolupracuje s nimi,
e) podieľa sa na rozvoji IT infraštruktúry na fakulte,
f) zabezpečuje prevádzku fakultnej serverovne.

Čl. 3
Vnútorné členenie a riadenie VC
(1) VC riadi vedúci VC. Vedúci VC zodpovedá dekanovi za plnenie úloh VC.2
(2) VC po odbornej stránke riadi prodekan pre oblasť informačných technológií.3
(3) Vedúceho VC zastupuje počas jeho neprítomnosti v určenom rozsahu práv, povinností a
zodpovednosti zástupca vedúceho VC. Zástupcu vedúceho VC menuje a odvoláva na návrh
vedúceho VC dekan.4
(4) VC sa vnútorne člení na:
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a) oddelenie informačných systémov,
b) prevádzkové oddelenie,
c) technického správcu IIKS.
(5) Na čele každého oddelenia stojí vedúci oddelenia. Vedúceho oddelenia menuje a odvoláva
vedúci VC. Vedúci oddelenia zodpovedá vedúcemu VC za plnenie úloh oddelenia, ktoré vedie.5

Čl. 4
Oddelenie informačných systémov
Oddelenie informačných systémov plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje prevádzku a rozvoj služby akademického informačného systému (AIS) v rámci
fakulty,
b) zabezpečuje funkčnosť a aktualizáciu webového sídla fakulty,
c) podieľa sa na zabezpečení prevádzky ďalších informačných systémov na fakulte.

Čl. 5
Prevádzkové oddelenie
Prevádzkové oddelenie plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje prevádzku fakultnej počítačovej siete a telekomunikačného systému fakulty,
b) zabezpečuje komplexné IT služby pracovníkom ním spravovaných pracovísk (čl. 2 písm. c)),
c) zabezpečuje prevádzku centrálnych serverov,
d) zabezpečuje prevádzku fakultnej elektronickej pošty,
e) zabezpečuje prevádzku dataprojektorov umiestnených vo fakultných posluchárňach,
f) zabezpečuje evidenciu a ďalšiu agendu súvisiacu s nákupom centrálne spravovaných
softvérových licencií.

Čl. 6
Technický správca IIKS
(1) Miesto technického správcu IIKS sa zriaďuje a obsadzuje v súlade s organizačným a
prevádzkovým poriadkom IIKS UK.6
(2) Technický správca IIKS UK plní najmä tieto úlohy:
a) je členom Technickej skupiny IIKS UK a plní úlohy, ktorými ho poveruje technický správca
IIKS UK,
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Čl. 5 ods. 3 organizačného poriadku fakulty.
Opatrenie Rektora UK č. 29/2002 Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK.
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b) spolupracuje s Centrom informačných technológií UK pri zabezpečovaní centrálnych služieb
IIKS UK v rámci fakulty,
c) zabezpečuje prípravu odborných a technických podkladov pre plnenie úloh prodekana pre
informačné technológie,
d) plní úlohy vyplývajúce z vykonávacieho plánu rozvoja IIKS fakulty v bežnom roku v rozsahu,
ktorý stanoví prodekan pre informačné technológie,
e) spolupracuje s ďalšími pracovníkmi a útvarmi zodpovednými za jednotlivé úseky činnosti IIKS
fakulty,
f) podieľa sa na plnení úloh VC.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa zrušuje Prevádzkový
poriadok Výpočtového centra FMFI UK zo dňa 24.11.2011.
(2) Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
v akademickom senáte fakulty.
(3) Tento prevádzkový poriadok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva prílohou organizačného
poriadku fakulty.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK
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